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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรและหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ประชากรท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารและ
ครูผูสอน จํานวน 192 คน และผูใหขอมูลประกอบดวยผูท่ีมีประสบการณดานวัฒนธรรมองคกร จํานวน 17 คน 
เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา และแบบสัมภาษณท่ีมีโครงสราง วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) วัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ในภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานท้ัง 10 ดานมีการปฏิบัติในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
คือ 1.1) ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร 1.2) ดานคุณภาพ และ 1.3) ดานการยอมรับนับถือ  และ 
2) แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด
ตาก 2.1) ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ไดแก จัดการประชุมสรางความเขาใจและเปดโอกาสใหทุก
ฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รับรูและเขาใจ
ตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศ
ทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน 2.2) ดานคุณภาพ ไดแก ผูบริหารสรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับ
บุคคลกรมีรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ และ 
2.3) ดานการยอมรับนับถือ ไดแก เพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหา
แนวความคิดท่ีดี และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปดโอกาสใหครูปฏิบัติงาน อยาง
อิสระ ผูบริหารใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย และ แตกตางกันมาหา
แนวทางความเปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน 
คําสําคัญ: วัฒนธรรมองคกร / โรงเรียนขนาดเล็ก 
 

Abstract 
The objective of the studies was to study the organizational culture and guideline for 

organizational culture development of small school under The Secondary Educational Service Area 
office 38, Tak province.  The research procedure was divided into 2 steps as follows the first step 
was to study the organization culture.   The samples used in this research were selected from 
administrators and teachers in the small schools, totaling 192 cases.  The questionnaire was used 
as a tool in the research which content validity was between 0. 60- 1. 00 and reliability was 0. 96. 
Data was analyzed using percentage, standard deviation.   The second step was seeking for the 
guideline for organizational culture development.  The informant, totaling 17 cases, were 
supervisors, school administrators, and Professional Level Teachers. The research tool was a 
structured interview.  Content analysis was used to analyze data.  According to the research,  t he 
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research findings were as follows: The overall of 10 aspects of the Organizational culture of small 
schools under the office of the secondary education area 38 , Tak Province was at a high level. 
When distinguishing in each aspect found that the lower percentage of aspects than the others 
were Mission / Vision / Objective of the Organization / Quality / and respect and for the guideline 
for the organizational culture development subject matter under the office of the secondary 
education area 38, Tak province 2. was mission and vision. The objective of organization:  Held the 
meetings to create a shared understanding and give an opportunity for all parties between 
administrators, teachers, students, the school board, parents and the community to recognize and 
understand the objective of each organization.  Promote the goal and focus point needed to be 
improved to all parties to know in order that all involved parties will have a clear working direction 
towards the same goal. Quality aspect: the school administrators should give teachers the morale 
support to work and the reward for the achieved works and let all teachers have the short or long 
training course to develop their knowledge and keep up with the times.  Respect aspect:  Increase 
the value of and encourage school personnel to seek for any good and creative ideas to be used 
in working.  All teachers were given the opportunities to work independently and accepted the 
ability of themselves by the school administrators.  The school administrators should bring new, 
up-to-date and different ideas to find the possibilities of concrete action in working together. 
Keywords: organizational culture / small schools. 
  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัฒนธรรมเปนเครื่องกําหนดวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในสังคม ท้ังยังเปนเครื่องวัดและกําหนดความ
เจริญ ความเสื่อมของสังคม วัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลตอความเปนอยูของประชาชนและความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ หากสังคมใดมีวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมดงีามสังคมน้ัน ยอมเจริญกาวหนา วัฒนธรรมจึงเปนปจจัยสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย ชวยใหมนุษยรูจักทํามาหากินรวมกันอยูรวมกันและมีความเจริญเหนือสัตวประเภทอ่ืน 
วัฒนธรรมชวยใหมนุษยและสังคมพัฒนาข้ึนโดยลําดับ วัฒนธรรมจะแสดงออกในรูปของคานิยม (Value) โดยมี
บรรทัดฐาน (Norms) เปนกลไกในการควบคุมการประพฤติการปฏิบัติบรรทัดฐานท่ีสามารถรักษาสังคมไดอยาง
ชัดเจน คือ กฎระเบียบ (Laws) ภายใตระบบสถาบันท่ีเปนโครงสรางของสังคม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, หนา 4) 
 การท่ีมนุษยจะเรียนรูเก่ียวกับเรื่องของวัฒนธรรมน้ัน เราไมจําเปนท่ีจะตองเรียนรูจากแคในตําราหรือใน
หองเรียนเทาน้ัน แตเราสามารถเรียนรูไดจากสิ่งท่ีอยูรอบๆ ตัวเราไดท้ังน้ัน เพราะวัฒนธรรมก็คือหนทางท้ังหมดของ
การดําเนินชีวิตน่ันเอง อาทิ ครอบครัว คนในครอบครัวของเราก็ถือวามีสวนสําคัญในการท่ีทําใหเราเขาใจใน
ความหมายของคําวาวัฒนธรรม วาหมายถึงอะไรและเปนอยางไร เพราะจากการเกิดและเติบโตข้ึนมาไดในสังคมหน่ึง
น้ัน วัฒนธรรมก็เปรียบเสมือนกับมรดกท่ีไดรับการถายทอดจากคนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหน่ึง โดยผานการ
กระบวนการเรียนรู จากการอบรมสั่งสอนและประสบการณของพอแม จึงทําใหเราสามารถเขาใจไดวาคนในสังคม
เดียวกันจะมีพฤติกรรม ทัศนคติ ความเช่ือ คานิยมและการแสดงออกทางวัฒนธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2552, 
หนา 6) 

คําวา “วัฒนธรรม” มักจะเช่ือมโยงกับพฤติกรรมองคกร กระบวนการทํางานในองคกร หรือ ความเปนผูนํา
ในองคกร วัฒนธรรมมิไดหมายรวมถึงทุกๆ อยางท่ีเกิดข้ึนในองคกร ในอดีตมีการแปลความหมายของคําวา
วัฒนธรรมออกมาอยางมากมาย ข้ึนอยูกับมุมมองของแตละบุคคลวาจะมองในรูปแบบใด เชน นักมานุษยวิทยาอาจ
มองวา วัฒนธรรมเปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีมีการปฏิบัตสิืบตอกันมาภายในกลุมชนกลุมหน่ึง นักสังคมวิทยาอาจ
มองวาเปนความเช่ือ คานิยม และบรรทัดฐานของสังคมหน่ึงๆ ท่ีมีผลตอการกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม 
สวนนักบริหารและจัดการอาจมองวา วัฒนธรรมคือกลยุทธ ลักษณะโครงสรางขององคกรและการควบคุมภายใน
องคกร ในโลกปจจุบัน มีความจําเปนท่ีจะตองเรียนรูถึงเทคโนโลยีตางๆ สิ่งแวดลอมท่ีไดเปลี่ยนแปลงไป องคกรตางๆ 
ตองมีการพัฒนาความสามารถของตนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีทุกคนในองคกรตองมีความ
กระตือรือรนในการหาวิธีการท่ีจะมาปรับเปลี่ยนในการพัฒนาการทํางานของตน ตลอดจนพฤติกรรมท่ีคนในองคกร
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ยึดถือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบบแผนพฤติกรรมท่ีบุคคลในองคกรยึดถือเปนแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความเช่ือ คานิยม น่ันก็คือ วัฒนธรรมองคกร (สมยศ นาวีการ, 2543, หนา 9) 
 วัฒนธรรมโรงเรียนเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมของสังคมและมีลักษณะเหมือนวัฒนธรรมของสังคมทุก
ประการ กลาวคือ มีวีถีแหงการดําเนินงานในโรงเรียนมีวัฒนธรรมท่ีเปนวัตถุ เชน อาคารเรียนและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงเรียนหลักสูตรและประมวลการสอนและมีวัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ เชน คานิยมหลักเกณฑกฎระเบียบตางๆ รวมท้ัง
วิถีทางของการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียนมีขนบประเพณีและวิธีการทํางานซึ่งเปนกิจวัตรประจําใน
โรงเรียน วัฒนธรรมโรงเรียนจึงมีอิทธิพลตอครูท้ังทางตรงและทางออมมีอิทธิพลท่ีแตกตางกัน ตามกลุมยอยของครู
ซึ่งกําหนดโดยปจจัยทางชีวสังคมและประสบการณทางวิชาชีพของแตละคนวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอผูบริหารโรงเรียน 
ครูและนักเรียนโดยกอใหเกิดความคาดหวัง เจตคติ พฤติกรรมและสงผลตอผลผลติของโรงเรียนดวย (ธร สุนทรายุทธ, 
2551, หนา 491) 
 องคกรแตละองคกรท่ีจัดตั้งข้ึน ยอมมีลักษณะขององคกรท่ีแตกตางกันไปตามแตละวัตถุประสงคท่ีองคกร
น้ันๆ ตั้งข้ึน ซึ่งจะแตกตางกันท้ังรูปแบบ จุดมุงหมายขนาดและความยุงยากซับซอน แตในความแตกตางดังกลาวน้ี
จะมีอยูสิ่งหน่ึงท่ีเหมือนกันในทุกองคกร คือ “บุคคล” หรือ “คน” ท่ีจะเปนผูดําเนินการในสิ่งตางๆ ขององคกร การ
กระทําของคน (Human Behavior) จะมีผลตอความสาํเร็จหรือลมเหลวในการบรรลุเปาหมายขององคกร จึงทําให
เราไดทราบถึงธรรมชาติของมนุษย ความตองการ ตลอดจนสิ่งกระตุนหรือสิ่งจูงใจตางๆ ท่ีจะทําใหมนุษยเกิดความ
สมัครใจในการอุทิศตนเพ่ืองานและองคกรการบริหารงานองคกรใดๆ น้ัน จะตองมีทรัพยากรอันเปนปจจัยท่ีสําคัญ
และ “คน” นับวาเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะแมวาองคกรจะมีเงินและวัตถุดิบมากมายมหาศาล 
ตลอดจนมีการจัดการท่ีล้ําเลิศเพียงใดก็ตาม สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ หาก
ปราศจากคนซึ่งเปนผูท่ีนําทรัพยากรไปใชใหเกิดประโยชน ดังน้ันจะเห็นไดวา “คน” เปนทรัพยากรทางการบริหารท่ี
มีคาท่ีสุดเหนือสิ่งใดๆ ในองคกร (จีรนันท เดชมิตร, 2550, หนา 2) 

โรงเรียนเปนองคกรหน่ึงในสังคม ซึ่งมีวัฒนธรรมเปนของตัวเอง วัฒนธรรมโรงเรียนมีสวนเก่ียวของกับ
พฤติกรรมของบุคลากรทุกระดับซึ่งสะทอนออกมาไดหลายทาง คือ เปาประสงคของโรงเรียน (Organization 
Purposes) การมอบอํานาจ (Empowerment) การตัดสินใจ (Decision Making) ความรูสึกเปนสวนหน่ึงของ
โรงเรียน (Sense of Community) ความไววางใจ (Trust) ความมีคุณภาพ (Quality) การยอมรับ (Recognition) 
ความเอ้ืออาทร (Caring) ความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) ความหลากหลายของบุคลากร (Diversity) (Patterson, 
1986, pp.50-51) วัฒนธรรมโรงเรียนท่ีแข็งแกรง อาทิ ความจริงแทจากคณะครู ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือรน 
สามารถบังคับตนเองและตัดสินใจ โดยคํานึงถึงประโยชนจากการถกเถียงกันในท่ีประชุมอยางเปดเผย ครูเปน
ครอบครัวเดียวกัน ยอมรับ เคารพ เอ้ืออาทรตอกัน (Schein, 1985, p.7) 

ผูบริหารไดใหความสนใจวัฒนธรรมองคกร และนําวัฒนธรรมดังกลาว มาเปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการโรงเรียน และยังมีการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนมากข้ึน เพราะวัฒนธรรม
องคกรของโรงเรียนมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Nahavandi & Malekzadeh, 
1999, p.74) การสรางความมั่นคงและเอกลักษณรวม การสรางพฤติกรรมท่ีอยูรวมกันในสมาชิก (Ivancevich & 
Matterson, 1989, p.75) การสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางานโดยมีขวัญและกําลังใจ จะสงผลตอ
ความประทับใจของสมาชิกในรูปแบบการปฏิบัติงาน การสรางสรรค ความผูกพันองคกร คุณภาพในการปฏิบัติงาน 
ผลผลิต การปรับตัวขององคกรเปนเครื่องยึดเหน่ียวใหบุคลากร ในโรงเรียน มีความรักความสามัคคี เปนนํ้าหน่ึงใจ
เดียวกัน และเปนเครื่องมือท่ีจะเช่ือมโยงกิจกรรม ตางๆ ในโรงเรียนใหดําเนินไปอยางราบรืน่ จึงกลาวไดวาวัฒนธรรม
โรงเรียนเปนปจจัยท่ีสําคัญ ในการท่ีจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงเรียน 
 เน่ืองจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก ไดมีการประเมินภายนอกรอบสาม
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จากผลการประเมินพบวา 
สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกจําแนกตามระดับคุณภาพท่ีแตกตางกันและยังพบขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินภายนอก รอบสาม ท้ัง 3 ดาน คือ ดานคุณภาพนักเรียน ดานการเรียนการสอน และดานการบริหารโรงเรยีน 
(สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, 2558) แตละโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก มีลักษณะท่ีคลายกัน จํานวนนักเรียน จํานวนบุคลากร และบริบทของโรงเรียน ซึ่ง
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ผลคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดข้ึนอาจมีองคประกอบหลายอยางท่ีมีสวนสําคัญทําใหคุณภาพการศึกษาท่ีแตกตางกันของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยมีความเห็นวา เรื่องวัฒนธรรมองคกร มีผลเช่ือมโยง
ตอพฤติกรรมมนุษยจนแยกไมออก วัฒนธรรมองคกรท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ จะเปนวัฒนธรรมองคกรท่ีคอนขาง
แข็งแกรงและมักจะสั่งสมมานาน เปลี่ยนแปลงไดยาก เพราะวัฒนธรรมแบบน้ีจะฝงรากลึกอยูในตัวคน คนหาตนตอ
ของการเกิดวัฒนธรรมคอนขางยาก ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับวัฒนธรรมโรงเรียน รูปแบบวัฒนธรรมองคกร ปจจัยใดท่ีสงผลตอวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก รูปแบบใดท่ีทําใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร พัฒนาผูเรียนและพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพตอไปในอนาคต  ซึ่งผลจาก
การศึกษาคนควาครั้งน้ี จะทําใหทราบถึงวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เพ่ือสรางความเช่ือมั่นในการใชเปนขอมูลพัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและเปน
ท่ียอมรับของบุคลากรและบุคคลท่ัวไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
จังหวัดตาก 

2. เพ่ือหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการวิจัยเปน 2 ข้ันตอนดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 จังหวัดตาก 
 ข้ันตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 
 ขอบเขตของเนื้อหา 
 ศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด
ตาก ตามกรอบแนวคิดของแพทเตอรสัน (Patterson, 1986, pp.50-51 อางถึงใน สุพัฒนศร ศรีรุงเรือง 2554, pp. 
2-3) ซึ่งประกอบดวย 10 ดานดังน้ี 1) พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร 2) การใหอํานาจ 3) การตัดสินใจ 
4) ความรูสึกเปนกลุม 5) ความเช่ือถือ 6) คุณภาพ 7) การยอมรับนับถือ 8) ความเอ้ืออาทร 9) ความมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 10) ความหลากหลาย  โดยศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมโรงเรียน แลวจึงนํามาแปล
ความหมายเปนวัฒนธรรมของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จังหวัดตาก 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 จังหวัดตาก 

ขอบเขตดานประชากร 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38 จังหวัดตาก จํานวน 10 โรงเรียน โดยศึกษาจากประชากรท้ังหมด รวมประชากรท้ังสิ้น 192 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด

ตาก ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน  10 ดาน 1) พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร 2) การให
อํานาจ 3) การตัดสินใจ 4) ความรูสึกเปนกลุม 5) ความเช่ือถือ 6) คุณภาพ 7) การยอมรับนับถือ 8) ความเอ้ืออาทร 
9) ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี 10) ความหลากหลาย  
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 ขั้นตอนท่ี 2 หาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 

ขอบเขตผูใหขอมูล  
ศึกษานิเทศก ผูบริหารและครูผูสอน ท่ีมีความเช่ียวชาญในการหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกร

ของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จํานวน 17 คน ใหขอมูลจาก
การสัมภาษณ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยมีเกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญ วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณ
การทํางาน 10 ปข้ึนไป 

ตัวแปรท่ีศึกษา  
แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38 จังหวัดตาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

จังหวัดตาก จาํนวน 10 โรงเรียน โดยจํานวน 192 คน จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 10 คน ครูผูสอน จํานวน 182 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช 
แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับ
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยการ
สอบถามขอมูล 10 ดาน ดานท่ี 1 พันธกิจ  วิสัยทัศน วัตถุประสงคกร ดานท่ี 2 เก่ียวกับการใหอํานาจ  ดานท่ี 3 
เก่ียวกับการตัดสินใจ ดานท่ี 4 ความสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ดานท่ี 5 ความเช่ือถือ ดานท่ี 6 คุณภาพ ดานท่ี 7 
การยอมรับนับถือ ดานท่ี 8 ความเอ้ืออาทร ดานท่ี 9 ความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดานท่ี10 ความหลากหลาย  

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลองของขอคําถาม ผลการวิเคราะหพบวา 1) ดานพันธกิจ / วิสัยทัศน / วัตถุประสงคขององคกร มีคาระหวาง 
0.60 – 1.00  2) ดานการใหอํานาจ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  3) ดานการตัดสินใจ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00   
4) ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  5) ดานความเช่ือถือ มีคาระหวาง 0.60 – 

วัฒนธรรมองคกร 
1. ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคกร (Organization Purpose)  
2. ดานการใหอํานาจ (Empowerment)  
3. ดานการตัดสินใจ (Decision Making)  
4. ดานความสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน (Sense of Community)  
5. ดานความเช่ือถือ (Trust)  
6. ดานคุณภาพ (Quality)  
7. ดานการยอมรับนับถือ (Recognition)  
8. ดานความเอ้ืออาทร (Caring)  
9. ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี (Integrity) 
10. ดานความหลากหลาย (Diversity)  
 

แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 
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1.00  6) ดานคุณภาพ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  7) ดานการยอมรับนับถือ มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  8) ดาน
ความเอ้ืออาทร มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  9) ดานความมีเกียรติและศักดิศ์รี มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  10) ดาน
ความหลากหลาย มีคาระหวาง 0.60 – 1.00  วิเคราะหขอมูลโดยวิธีการแจกแจงคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก 

ผูใหขอมูล  
ศึกษานิเทศก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 38 จังหวัดตากท่ีมีความเช่ียวชาญในการหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จํานวน 17 คน โดยใชขอมูลจากการศึกษาวัฒนธรรมองคกรใน
ข้ันตอนท่ี 1 มาเปนฐานในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของ
สถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยมี
เกณฑการเลือกผูเช่ียวชาญดังน้ี วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณการทํางาน 10 ปข้ึนไป 
 
สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 จังหวัดตาก ในภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ทุกดานมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลีย่สูงกวาดานอ่ืน ไดแก ดาน
เก่ียวกับการตัดสินใจ รองลงมา ไดแก ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดานความหลากหลาย ดานการใชอํานาจ ดาน
ความเอ้ืออาทร ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ดานความเช่ือถือ ดานการยอมรับนับถือ ดานคุณภาพ และ
ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ไดแก ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ตามลําดับซึ่งแตละดานมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดและ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคของโรงเรียน รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญกับความ
เขาใจของครูและนักเรียนตอพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคของโรงเรียน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก 
ผูบริหารช้ีแจงใหบุคลากรทุกคนรับรูทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคโรงเรียน 

2. ดานการใชอํานาจ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารเช่ือวาการใหอํานาจแกบุคลากรท่ีมีประสบการณในโรงเรียนจะทําใหการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนดีข้ึน  รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญของการมอบอํานาจในการตัดสินใจรับรู
ขาวสารสนเทศและปจจัยตางๆ ในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหาร
ใหอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินงานตามภาระรับผิดชอบการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน  

3. ดานตัดสินใจ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 
ไดแก ผูบริหารเช่ือวาการตัดสินใจมีความสอดคลองกับการดําเนินงานรองลงมา ไดแก ผูบริหารเช่ือวาคุณคาของการ
ตัดสินใจสงผลโดยตรงกับผลงานท่ีเกิดข้ึน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก การตัดสินใจดําเนินงานในโรงเรียน
เนนการมีสวนรวมของบุคลากร  

4. ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดบัมาก โดยขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรทุกคนแสดงถึงความผูกพันในการชวยเหลือ และพัฒนาสมาชิกทุกคนใน
โรงเรียน รองลงมา ไดแก บุคลากรทุกคนถือวาตนเองเปนท้ังผูใหและผูรับบริการจากโรงเรียนและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํา
กวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรทุกคนมีความผูกพันกับโรงเรียน  
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5. ดานความนาเช่ือถือ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหปฏิบัติงานอยางอิสระ ภายในขอบเขตท่ีกําหนดให รองลงมา ไดแก 
ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรเลือกทํางานตามความรู ความสามารถและประสบการณของแตละคน และขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรมีความไววางใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน  

6. ดานคุณภาพ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน 
ไดแก ผูบริหารใหคุณคากับมาตรฐานสูงสุดของงาน การคาดหวังในมาตรฐานและคุณภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในโรงเรยีน รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหคุณคากับการพัฒนาตนของบุคลกรใหมีคุณภาพและเจริญกาวหนา
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน  

7. ดานการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารใหการตอบรับในความสําเร็จของบุคลากร รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารใหการยอมรับ เห็นคุณคา
แนวคิดและความคิดเห็นท่ีดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

8. ดานความเอ้ืออาทร โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารดูแลเอาใจใสและเอ้ืออาทรในความเปนอยูของบุคลากร รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากรและสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหาร
สนับสนุนใหมีสวัสดิการตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานบุคลากร  

9. ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมี
คาเฉลี่ยสูงกวาขออ่ืน ผูบริหารใหความสําคัญกับความมานะพยายามปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอของบุคลากร 
รองลงมา ไดแก ผูบริหารใหความสําคัญในการพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติงานของทุกคนโดยยึดมั่นใน
เรื่องจริยธรรม และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก บุคลากรทุกคนปฏิบัติตอกันโดยยึดคุณธรรมและจริยธรรม 

10. ดานความหลากหลาย โดยภาพรวมมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูง
กวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารใชความแตกตางระหวางบุคคลกอใหเกิดประโยชนตอวัตถุประสงคและคานิยมบุคลากร 
รองลงมา ไดแก ผูบริหารมีความยืดหยุน มีการผสมผสานเช่ือมโยงความแตกตางในรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานท่ี
หลากหลายของบุคลากร และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาขออ่ืน ไดแก ผูบริหารเห็นคุณคาความแตกตางดานบุคลิกภาพ
และแนวคิดตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน 

แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
จังหวัดตาก มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรจัดการประชุมสราง
ความเขาใจและเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และ
ชุมชน รับรูและเขาใจตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมายพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร และจุดเนนท่ี
ตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน   

2. ดานการใชอํานาจ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรจดัการประชุมมอบอํานาจในการตัดสินใจภาระ
งานใหกับผูรับผิดชอบงาน ใหโอกาสในการรับรูขาวสาร การใชทรัพยากรในการปฏิบัติงานอยางเทาเทียมกัน  

3. ดานเก่ียวกับการตัดสินใจ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารคํานึงถึงความเปนไปไดในการ
ปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจกระทําสิ่งใดๆ ในสถานศึกษา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมงานในการประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจ ใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวม ในการตัดสินใจ และตัดสินใจดวยตนเองในฐานะเจาของงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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4. ดานความรูสึกเปนสวนหน่ึงของโรงเรียน ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารโรงเรียนให
โอกาสบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจดวยตนเองในฐานะเจางานหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย ใหความไว เช่ือ
ใจ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรรักงานและสรางจิตสํานึกความผูกพันตอโรงเรียนรวมกัน 

5. ดานความเช่ือถือ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารใหความเช่ือวาครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีจิตสํานึก มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีวิสัยทัศนกวางไกล เพ่ือปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ สรางความรู สรางระเบียบ สรางวินัย สรางคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหารใหความมั่นใจเช่ือใจตอการ
ตัดสินใจของครูในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย 

6. ดานคุณภาพ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารสรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคล
กร มีรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ  

7. ดานการยอมรับนับถือ ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรเพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ังสงเสริมให
บุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิดท่ีดี และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปด
โอกาสใหครูปฏิบัติงาน อยางอิสระ ผูบริหารใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ี
ทันสมัย และแตกตางกัน มาหาแนวทางความเปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน  

8. ดานความเอ้ืออาทร ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารสอบถามใสใจคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผูบริหารและบุคลากรใหความสนใจในผลงานและการพัฒนาวิชาชีพของครูดวยกันทุกๆ คน  

9. ดานความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารเห็นคุณคาของความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมานะพยายามของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ผูบริหารใสใจและมีมาตรฐานเดียวกันตอ
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  

10. ดานความหลากหลาย ผูเช่ียวชาญเสนอแนวทางโดยควรใหผูบริหารยอมรับเขาใจเห็นคุณคา ความ
แตกตางดานบุคลิกภาพของบุคลากรทุกคน ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นแนวคิดใหมๆของบุคลากรแตละคนและเห็น
คุณคาความแตกตางของบุคลากรทุกคน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก มี
ประเด็นสําคัญดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบวา วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 จังหวัดตาก มีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของจันทิมา ศรีบัวคํา (2557) ท่ีไดศึกษาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของสถานศึกษาท่ีตองการ
พัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา วัฒนธรรมองคกร ตามทัศนะของ
ผูบริหารและครูผูสอนท้ัง 10 ดาน มีระดับวัฒนธรรมองคกรในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ท้ังน้ีอาจเปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองคกรวาความสัมพันธ กับการ
บริหารภายในองคกร หากวัฒนธรรมองคกรดีจะเปนตัวบงช้ีความสําเร็จขององคกร วัฒนธรรมท่ีดีจะตองมีการ
สอดแทรก คานิยม ความเช่ือ แนวทางการดําเนินงานขององคกรท่ีเหมาะสม มีเปาหมายเดียวกัน เพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายขององคกร สอดคลองกับคํากลาววา วัฒนธรรมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอการบริหารสถานศึกษา สามารถ
นํามาใชเปนวิธีการนําสถานศึกษาไปสูความสําเร็จนําไปเปนเทคนิควิธีในการปฏิบัติงานเปนกฎเกณฑหรือระเบียบใน
การกระทําและการปฏิบัติรวมกันของบุคคล ถาผูบริหารและบุคลากรทุกฝายมีความเขาใจและยอมรบัในความสําคญั
ขององคประกอบของวัฒนธรรมเหลาน้ี ยอมสามารถจัดการศึกษาในสถานศึกษาใหบรรลุความสําเร็จไดตามเปาหมาย 
(ธร สุนทรายุทธ, 2551,หนา 505-507) 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวาดานอ่ืน ดานพันธกิจ วิสัยทัศน  วัตถุประสงค
ขององคกร พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสดุ ไดแก ผูบริหารช้ีแจงใหบุคลากรทุกคนรับรูทิศทางและแนว
ทางการปฏิบัติงาน พันธกิจ วิสัยทัศน  วัตถุประสงคของของโรงเรียน ดานคุณภาพ พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผูบริหารสรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน และดานการยอมรับนับถือ พิจารณาเปน
รายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ผูบริหารใหการยอมรับ เห็นคุณคาแนวคิดและความคิดเห็นท่ีดีในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพรรณี แอออย (2557) ดานวัฒนธรรมองคกร ดานเปาหมาย

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



473 
 

ขององคกร พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก องคกรเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการกําหนด
จุดมุงหมายขององคกรรวมกัน ท้ังน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก วัฒนธรรมองคกรในแตละขนาดของโรงเรียนน้ัน โรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษอาจจะมีความหลากหลายทางดานความคิด ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญสามารถรวมแนวคิดความ
มุงหมายขององคกรเปนหน่ึงเดียวได ดานคุณภาพ พิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก องคกร
เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหบุคคลากรรวมมือพัฒนาเพ่ือยกระดับมาตรฐานโรงเรียน ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก องคกร
อาจจะมีความแตกตางในการวางระบบเน่ืองดวยปจจัยองคประกอบอ่ืนท่ีเขามามีสวนประกอบ เชน ดานงบประมาณ 
โรงเรียนขนาดใหญสามารถท่ีจะดําเนินงานโดยใชงบประมาณในการสรางคุณภาพ ในขณะท่ีโรงเรียนเล็ก ไมสามารถ
ดําเนินการในเรื่องน้ีไดอยางเต็มท่ีดวยการติดขัดงบประมาณไมเพียงพอ และดานการยอมรับนับถือ พิจารณาเปนราย
ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ไดแก องคกรเปดโอกาสและใหการยอมรับในความคิดใหมๆ ของบุคลากรในโรงเรยีน ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจาก องคกรของโรงเรียนขนาดใหญมีระบบการจัดการเปนไปตามข้ันตอนการบริหารเปนช้ันๆ งานท่ีผาน
ลงมาดานลางถือวาไดกลั่นกรองแลว ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดกลางหรอืเล็กอาจจะใชการสื่อสารจากบนลงลางเพียง
ช้ันเดียว ทําใหเกิดความผิดพลาดข้ึนได 

อธิบายไดวา ดานพันธกิจ  วิสัยทัศน  วัตถุประสงคขององคกร น้ันอาจจะมีความหลากหลายทางดาน
ความคิด จึงทําใหเกิดความคลาดเคลื่อนความเขาใจเปาหมายของวัฒนธรรมองคกร ดานคุณภาพ การท่ีบุคลากรขาด
ขวัญกําลังใจอาจเปนปจจัยท่ีสําคัญในการปฏิบัติงานใหสําเร็จ เพราะถาบุคคลกรขาดขวัญกําลังใจในการทํางานก็จะ
ทําใหมีเปาหมายแคใหงานสําเร็จแตไมไดใสใจทุมเทใหความสําคัญในคุณภาพของงานท่ีไดรับมอบหมาย และดาน
การยอมรับนับถือ องคกรน้ันอาจไมเปดโอกาสการยอมรับในความคิดใหมๆของบุคลากรในโรงเรียน ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากระบบการจัดการเปนไปตามข้ันตอนการบริหารของผูบริหาร ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางทางความถนัดใน
ความสามารถในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายในการทํางานข้ึน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ พรรณี แอออย (2557) 

2. ผลการวิจัยพบวา แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก จากการสําภาษณผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 ทาน ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
หาแนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัด
ตาก วิทยฐานะชํานาญการ ประสบการณการทํางาน 10 ปข้ึนไป ไดเสนอแนวทางท่ีสอดคลองกับผลการวิจัย
วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก ดังน้ี 

ดานพันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร ผูบริหารควรจัดการประชุมสรางความเขาใจและเปด
โอกาสใหทุกฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รับรูและเขาใจ
ตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน วัตถุประสงคขององคกร และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝาย
ไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
จุรีพร ปยะโสภาสกุล (2556) ไดศึกษาการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนคลองก่ิวยิ่งวิทยา อําเภอบานบึง 
จังหวัดเพชรบุรี พบวา การช้ีแจงวัตถุประสงคของโรงเรียนโดยการจัดการประชุมเปนการสรางความเขาใจและเปด
โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวม ระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน ซึ่ง
โรงเรียนใหความสําคัญมาก เน่ืองจากทุกฝายตองรับรูและเขาใจตรงกัน มีการประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนน
ท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือเปนสัญญาและใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมาย
เดียวกัน การประชุมช้ีแจงเพ่ือนําผลไปวางแผน กําหนด เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพในปการศึกษาตอไป หรือนํา
ผลท่ีไดจากการประชุมไปปรับปรุง แผนงาน โครงการใหประสบความสําเร็จ และสรางผลสัมฤทธ์ิมีคุณภาพสูนักเรยีน 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุริยา จันดาหงส (2554) ไดศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนในศูนยเครือขายพลอยงาม 
อําเภอบอไร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด พบวา ผูบริหารช้ีแจงให บุคลากรทุกคนเขาใจจุดมุงหมายท่ี
ชัดเจนของโรงเรียน เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกัน ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียน ผูบริหาร ตัดสินใจไดสอดคลองกับวัตถุประสงคของโรงเรียน ดานคุณภาพ ผูบริหาร
ควรใหผูบริหารสรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคลกรมีรางวัลสําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมี
ความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจรวย ชัยสวัสดิ์ (2553)  ไดศึกษาขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู อําเภออรัญประเทศ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 
พบวา ผูบริหารใหความสําคัญในการพัฒนาครู มีการสงครูเขาอบรมอยางตอเน่ือง มีการนิเทศติดตามมีการ
มอบหมายงานตรงความสามารถของแตละบุคคล เนนการบริหารแบบมีสวนรวมทุกคนรวมกันทํางานใหเกียรติและมี
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ความสัมพันธอันดีตอกันระหวางเพ่ือนรวมงานทําใหเกิดความพึงพอใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ดานการ
ยอมรับนับถือ ผูบริหารควรเพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิด
ใหมๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางอิสระ 
ผูบริหารควรใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัยและแตกตางกันในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของดรุณี ชวาลารัตน (2543) ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการในสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวัดจันทบุรี พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ดาน
การยอมรับ คาเฉลี่ยโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพ่ือนรวมงานใหการ
สนับสนุน ผลงานท่ีสําเร็จและไดรับการยอมรับและยกยองจากผูบริหาร ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจพบวา ผูบริหารให
การยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย และ แตกตางกันมาหาแนวทางความ
เปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน และผูบริหาร ยกยองชมเชยความสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของนภัตสร โอสถานนท (2549) ไดศึกษาเรื่อง วัฒนธรรมโรงเรียนและแนวการ
พัฒนาวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิต “สาธิตพิบูลบําเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา สภาพท่ีเปนอยูของวัฒนธรรม ควร
จะเปนของวัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด ความแตกตางของสภาพท่ีเปนอยูกับสภาพท่ีควรจะเปนของ
วัฒนธรรมโรงเรียนอยูในระดับมาก ทังน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรในโรงเรียนมีความตองการท่ีจะไดรบัการยอมรับและยก
ยองในความสามารถในการปฏิบัติงานจากเพ่ือนรวมงานและผูบริหาร 

อธิบายไดวา จัดการประชุมสรางความเขาใจและเปดโอกาสใหทุกฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู 
รับรูและเขาใจตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ี
เก่ียวของ มีทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน  สรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคลกร มีรางวัล
สําหรับการปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ เพ่ิมคุณคาของบุคลากร
พรอมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิดใหมๆ และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการ
ปฏิบัติงาน เปดโอกาสใหบุคลากรปฏิบัติงาน อยางอิสระ ใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเหน็
ใหมๆ ท่ีทันสมัยและแตกตางกันในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา ศรีบัวคํา (2557) พบวา 
บุคลากรทุกคนในองคกรจะตองเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายเพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวทางปฏิบัติงาน 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น โครงสรางขององคกรท่ีชัดเจน เรื่องการมอบอํานาจ รับรูถึงการเปนสวนหน่ึงของ
องคกร มีความเอ้ืออาทร มีความรักความสามัคคี เนนการทํางานเปนทีม มอบขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน ช่ืนชมตอ
ความสําเร็จ มีเปาหมายในการทํางานรวมกันการท่ีองคกรมีระบบการบริหารงานท่ีสอดคลองกับองคกร ยอมนําพา
องคกรไปสูความสําเร็จได 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง แนวทางพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก โดยผูบริหารสามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
ท่ีแข็งแกรง เพ่ือการขับเคลื่อนองคกรใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา ควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมองคกรในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกดาน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการบริหารงานในสถานศึกษา 

2. ผูบริหารโรงเรียนของสถานศึกษาท่ีตองการพัฒนา ควรจัดการประชุมสรางความเขาใจและเปดโอกาส
ใหทุกฝาย มีสวนรวมระหวางผูบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน รับรูและเขาใจ
ตรงกัน ประชาสัมพันธ เปาหมาย และจุดเนนท่ีตองการพัฒนาใหทุกฝายไดรับรู เพ่ือใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ ม ี
ทิศทางการทํางานท่ีชัดเจนสูเปาหมายเดียวกัน สรางขวัญกําลังในการทํางานใหกับบุคคลกร มีรางวัลสําหรับการ
ปฏิบัติงานท่ีสําเร็จ อบรมพัฒนาใหมีความรูและทันตอเหตุการณอยางสม่ําเสมอ เพ่ิมคุณคาของบุคลากรพรอมท้ัง
สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนแสวงหาแนวความคิดท่ีดี และความคิดริเริ่มสรางสรรค มาใชในการปฏิบัติงาน โดย
เปดโอกาสใหครูปฏิบัติงาน อยางอิสระ ใหการยอมรับในความสามารถของบุคลากรนําความคิดเห็นใหมๆ ท่ีทันสมัย 
และ แตกตางกัน มาหาแนวทางความเปนไปไดเพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมตอการปฏิบัติงาน 
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  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เพ่ือนําไปใชกําหนดนโยบายการบริหารงานในสถานศึกษา 
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนขนาดเล็ก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการเสริมสรางวัฒนธรรมในองคกรใหสงผลตอการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
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